
รายชื่อนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา รุนท่ี 24  

(ภาคการศึกษาท่ี 1/2557) 
 

คณะบริหารธุรกิจ  (สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร)  

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

1 นางสาว ศิริประภา เพชรเงินทอง  

2 นางสาว นภาภร เกษอางค  

3 นางสาว ขวัญยืน แซโสว  

4 นางสาว ศุภาพิชญ กอเกิด  

5 นาย ภาษิต ทองออน  

5 นางสาว อัญชิสา ขึมจันทร  

7 นางสาว เมวียา ทองมา  

8 นางสาว อารดา บุณยเกียรติ  

9 นาย ระพีพัฒน ขจรศักด์ิวองไว  

10 นาย ศราวุฒิ โภคาสัมฤทธิ์  

11 นางสาว จันทรเพ็ญ เรืองศรี  

12 นาย คุณวุฒิ บูชาบุญ  

13 นาย ธนนันท กิตติวิโรจน  

14 นางสาว จันทรจิรา หมูศิริ  

15 นางสาว อริษา ทับคําภา  

16 นาย จิรวิทย การโภคี  

17 นาย พรเทพ เปร่ืองปราชญ  

18 นางสาว ทิพยวรรณ งามแท  

19 นาย บุรธัช วิศวรุงเรืองกิจ  

20 นางสาว ศุภัทชา วรสุทธิพิศิษฏ  

21 นาย จตุรงค เกิดเพ็ชร  

22 นาย ดิษยพรรณ สูนพยานนท  

23 นางสาว ธีราภรณ ขุนมี  

24 นางสาว ศิริพร เอ่ียมเทียน  
 

 

 



คณะบริหารธุรกิจ  (สาขาวิชาการจัดการ)  

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นาย สุเทพ มานิตย  

2 นางสาว วารุณี ผลอนันต  

3 นางสาว รัชชวดี เดชยฤทธิ์  

4 นางสาว วิมลวรรณ ศิริจันทร  

5 นางสาว พัชรี ดาวทองวรกิจ  

 

 

คณะบัญชี   

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

1 นางสาวอมลวรรณ   มงคลเกษมสุข  

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

1 นางสาวเอมอร  ชูศรีวาส  

2 นายวารชัย   ขาวพิทักษวงศ  

3 นายอภิภูว  รจิตานนท  

4 นายจักรพันธ  คงยั่งยืน  

5 นายภานุวัฒน  หวังอัครางกูร  

6 นางสาวณฉัตร  จักรทอง  

7 นายณวพล  แกวโกสุม  

8 นางสาวณัฐธิดา  บุษศิริ  

9 นายคมสัน   สังขสุวรรณ  

10 นางสาวภัทรศิริ  เกตุทัต  

11 นายคธาวุฒิ  ลักษมีวิทยา  

12 นางสาวจิรานันท  เมืองสันต  

13 นางสาวสุดาพิชญ  ปาพิมาย  

14 นายอานันท  บุระเนตร  

15 นายรุงโรจน  มณีแมน  

16 นายพงศวริศ  เสรีรังสรรค  



17 นายจิรวัฒน  ศรีจันทรแดง  

18 นางสาวภัทรนันท  จตุรพิธพร  

19 นางสาวพุดพิชญา  อ่ิมสะอาด  

20 นางสาวไอรดา  สุนทรวิศิษฐกุล  

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นายพีรพัฒน  เจริญสุขรุงเรือง  

2 นายศักด์ิชัย  ไตรยราช  

3 นางสาวกีรตินันท  ต้ังเคหะนาม  

4 นายภาคิน  อมรวิชิตเวช  

5 นายพงศธร  ยศวิไล  

6 นายคมกฤช  นุมน่ิม  

7 นายชานุรัตน  คูมณี  

8 นายเจ  คงทิพย  

9 นางสาวกรรณิชาร  ทานอักษร  

10 นางสาวอัจฉรา  อายะชู  

11 นางสาวกาญจนา  จินดา  

12 นางสาวญาณินี  รัตนผล  

13 นางสาวณัฐธยาน  ปกษี  

14 นางสาวรติพร  วิทยารัตน  

15 นางสาวศจิษฐา  สุขประเสริฐ  

16 นางสาวพิชาพัทธ  อภิวิวัฒนฐากร  

17 นายธรรมสรรค  ยะกัณฐะ  

18 นายศุภฤกษ  พรรณพิกุล  

19 นายจามร  ธาระพุทธ  

20 นายกิตติธัช  แกวพลัย  

21 นายเปรมสิริ  วุฒิเจนประเสริฐ  

22 นายสิริราช  สาครจิตร  

23 นายชนเมษ  บุญรม  

24 นายจักรกฤษ  ศรีปราบหลม  



25 นายกฤตนู  สิมะเสถียร  

26 นายกรวิชญ  ศรีสุขสมวงศ  

27 นางสาวณัฐภัสสร  สิริธนนนทสกุล  

28 นางสาวนภสร  จินดาจอมทอง  

29 นายอมรเชฎฐ  สุขวัฒนกูล  

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

30 นางสาวอุรชา  นาคะเกศ  

31 นางสาวกมลทิพย  เฮงเจริญสุข  

32 นายพีรดนย  บัวทอง  

33 นายชัชชัย  ทองวรรณ  

34 นายสัตยา  ทาผา  

35 นายสิริชัย  เผื่อนประเสริฐ  

36 นายสราวุฒิ  ศรีสุวรรณ  

37 นางสาวศมภัส  เหลี่ยมวิทยากุล  

38 นายจิรัฎฐ  ทัศนา  

39 นายวรวัฒน  กัววงศ  

40 นายกิติภรณ  แกวเกิด  

41 นายกิตติศักด์ิ  ปญสุวรรณ  

42 นายธนทัต  อังกีรัตน  

43 นายคามิน  ขายมาน  

44 นายอิทธิชัย  วิเศษสุข  

45 นายสมมาศ  โสภณดิเรกรัตน  

46 นายกรณดนัย  พรหมจันทร  

47 นายจตุรงค  สิริธีรสุนทร  

48 นายสมเจตน  แจมใส  

49 นางสาววรีรัตน  โภคาสัมฤทธิ์  

50 นายกฤตภาส  ไหมทอง  

51 นายธนพนธ  โพธิ์ทอง  

52 นายสาริกข   ตูมณี  

53 นายชยุตม  ตันสกุล  

54 นายชิษณุชา  พึ่งเพียร  



55 นายพลพีร  วีระอนันตวัฒน  

56 นางสาวปรียานุช  เชื้อกูล  

57 นางสาวภัทรสินี  สุวรรณสวาง  

58 นางสาวนวรัตน  อํ่าพุด  

59 นายณัฐภัทร  ชุณหะ  

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

60 นางสาวปภัสรา  แกวมงคล  

61 นายเอกภพ  จอยสําเภา  

62 นางสาวพิมพชนก  แกวประเสริฐ  

63 นายฆนาสพณช  เปลี่ยนโพธิ์  

64 นายวริทธิ  รักเกียรติ  

65 นายกรีฑา  บัวระดก  

66 นายชิตนเรศ  กุญชรินทร  

67 นายอธิวัฒน  มาสวน  

68 นายณัฐวุฒิ  ยานยนตร  

69 นายขรรคชัย  ชุนปราบ  

70 นางสาวณดาพัณ  พิชชาวุฒิภัทร  

71 นายธัชวิทย  ยิ่งถาวรสุข  

72 นายพัฒนะ  เธียรธรรมจักร  

73 นายธิติ  กลับประสิทธิ ์  

74 นายศรัณ  ชุมรุม  

75 นายอานนท  นันทธนะวานิช  

76 นางสาวศศิธร  กาญจนอโนทัย  

77 นางสาวชวนันท  โตอินทร  

78 นางสาวรักษิณา  นามไพโรจน  

79 นางสาวรักษิณา  นามไพโรจน  

80 นางสาวภาชินี  ประเคนรี  

81 นางสาวนิลาวัลย  พรมนิล  

82 นายจุติพงษ  มีเพียร  

83 นายอมรเทพ  สุขสุวรรณกุล  

84 นายสุทธิภัทร  ชูศักด์ิ  



85 นายธริศ  จันทนสุคนธ  

86 นางสาวบุญศิริ  เผือกทองใบ  

87 นายเอกภพ  บัวงาม  

88 นางสาวณัฐธราภรษ  รุงเรือง  

  



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

89 นายกัมปนาท  ศรีมวง  

90 นางสาวปณญาทิพย  เทียมทัด  

91 นางสาววิภาดา  มามาตร  

92 วาที่ ร.ต.หญิงสะกีณา  ชางหมาน  

93 นางสาวโรสนีย  แปเฮาะอีเลร  

94 นายเฉลิมพล  เฉลิมแสน  

95 นางสาวณัฐพร  ปรีชากูลย  

96 นายพงษชัย  โกษารัตน  

97 นางสาวนฤมล  ดาราวรรณกุล  

98 นายธนเดช  มหาผลศิริกุล  

99 นางสาวนภัสจันทร  จึงสวาง  

100 นายธิติกร  วจนะเลิศพิทักษ  

101 นายชญานิน  ลีลาภรณ  

102 นายกานต  ขําเจริญ  

103 นายปรมัตถ  เนียมบุญนํา  

104 นายทัศนพันธ  บุญจักรศิลป  

105 นายอานนท  ต้ังพิพัฒนโชติ  

106 นางสาวมัชวินส  อดุลภักดี  

107 นายศุภกานต  ไชยนาหนุน  

108 นางสาวพณมล  ปาณิสรากุล  

109 นางสาววาริษา  โชติรัตน  

110 นายธิติ   อ่ิมเจริญกุล  

111 นางสาวนพนภา  เกษมรัตน  

112 นางสาวณัฐกาญจน  แสงสุวรรณ  

113 นางสาวสิริธร  ภูพิชญาพันธุ  

114 นายวศิน  แสงกระจาง  

115 นายกันทรากร  ชุมวงศ  

116 นายนรภัทร  รูปศรี  

117 นางสาวอรุณวรรณ  ปราบพาล  

  



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

118 นายพัชระ  โสธารัตน  

119 นายเสกสิทธิ์  พรอมพอชื่นบุญ  

120 นางสาวสุชินี  คชสีห  

121 นายซัลมาน  มูเก็ม  

122 นางสาวสิริกัญญา  ไพชํานาญ  

123 นางสาวสุดารักษ  ศรีรัตนโนภาศ  

124 นางสาวอัจฉรา  อุดทาสม  

125 นายวิษณุ  ทิพผล  

126 นางสาวจริยา  นิตยระวีวาร  

127 นางสาวกัญยาณี  สุทธิอนันต  

128 นางสาวชนากานต  เล็งลัคนกุล  

129 นายทรงพล  ราชโคตร  

130 นางสาวอวิกา  สิงหตระหงาน  

131 นางสาวดลพรรณ  โชติสําเภา  

132 นายปยะภูมิ  ภูวิจิตร  

133 นางสาวจิตติมา  ปนคําวรกุล  

134 นางสาวอนันตญา  คัยนันทน  

135 นางสาวกนกวรรณ  พิภักด์ิสมุทร  

136 นางสาววรรณชนก  กรอบกระจก  

137 นายณชล  มงคลหลา  

138 นายสิริโรจ  กองแกว  

139 นายศุภวิชญ  ปสาลี  

140 นายเฉลิมชนม  ชมประเสริฐ  

141 นางสาวกุลณภัสสร  อาสภวิริยะ  

142 นางสาวธนาภรณ  ศรีสุข  

143 นายนราวิชญ  สมสุข  

144 นายพินิจ  ศรีระวัต  

145 นายจตุพล  ศรีภัครวัตร    

146 นายศุภกิจ  เตชะปญโญ  

  



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

147 นายณัฐฐชยุต  ชลิตวีรุตม  

148 นายสุพจน  ฉัตรชอยครบุรี  

149 นางสาวณัชฌา  ศุภทัศนา  

150 นางสาวปวีณสุดา  เด็กหลี  

151 นายสรรพกร  รุงเรืองจันทร  

152 นางสาวสมฤทัย  กระจอนนาค  

153 นางสาวพนิตานนท  ศรีโท  

154 นางสาวณัสมณา  วิรัติธีรดนย  

155 นายพลกฤต  กุลวิชญวัฒน  

156 นางสาวศศธร  เจียรวณิชชา  

157 นายพรนเรศวร  สิงหบุญ  

158 นายกฤตเมธ  คงพรหม  

159 นายธีรพันธุ  ธรรมไชยางกูร  

160 นายเทวะ  วรรณพิศิษฐ  

161 นายศุภณัฐ  บัณฑิตย  

162 นายอรรถกิจ  ธนกุลไพศาล  

163 นายวนัสศักด์ิ  ยศรักษา  

164 นายปรเมษฐ  เน่ืองจํานง  

165 นายสุรพัศ  ออนคลาย  

166 นางสาวปรัชญาภรณ  แสงทอง  

167 นายกวิน  กรองมาลัย  

168 นางสาววรรษมน  กมลศิลป  

169 นายรามิล  อัควรานนท  

170 นางสาวอรวรรณ  เรืองทอง  

171 นางสาววรัญรัชญ  รอดเอียด  

172 นางสาวกนกวรรณ  แสงผะกาย  

173 นายประจักษ  ศรีเรือง  

174 นายพิทักษ  เรืองสุเวียง  

175 นายศรัณย  ทานตะวิริยะ  

  



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

176 นายภัทรดิศ  กิจรัตนประเสริฐ  

177 นายนุรักษ  สําอางศรี  

178 นางสาวณัฏฐสินี  รุงเพ็ชรมณี  

179 นางสาวศุทธินี  สาเหล  

180 นายยุทธรงค  วิจิตร  

181 นายอรรถกร  สุดสิน  

182 นายปุณวริศ  อาวรุงเรือง  

 

คณะดิจิทัลอารต  (สาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

1 นายปญญลักษณ  สราวุธรัตนานนท  

2 นายนพพล  อยูยืน  

3 นางสาวชญาดา  เผือนอุดม  

4 นายนิพิฐ พิรุฬหวรวงศ  

5 นางสาวอังสณา สาส ี  

6 นางสาวโปรดปราน วิชญาลักษณ  

7 นายพนัทชัย กิตติสติมา  

8 นางสาวพนิตพร บงกชประภา  

9 นายอภิวัชร ฉายอรุณ  

10 นายทศพล บุญวรรณ  

11 นางสาวสาวินี อุดจินา  

12 นายกิตติ ขันโท  

13 นางสาวลัทพร อัครพันธุพงศ  

14 นางสาวธิดารัตน งามศรี  

15 นางสาวยุวดี เพ็ชรฆาฏ  

16 นายจตุพล คงรอด  

17 นายอณิวุฒิ ยอดแกว  

18 นางสาวพิมพชนก ธีระลีลา  

19 นายภาสกร แรกาสิน  

  



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

20 นายธีรัช สุนทรถาวร  

21 นายหฤษฎ มูลพงศ  

22 นางสาววิไลลักษณ กระดาษทอง  

23 นายกิตติพงศ อนันตธนานุกูล  

24 นางสาวกวินชนาถ ปานเจ้ียง  

 

คณะดิจิทัลอารต  (สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นายธีรภัทร  ผาลีเสม  

2 นายสิปปภาส ครองรักษา  

3 นายกฤษฎา  นิลพฤกษ    

4 นางสาวปณิชา  พุทธรักษา  

5 นายสาวอังคณา  สุระเสียง    

6 นายศรัณยชัย  พวงเจริญ  

7 นางสาวสุภาทิพย  หิรัญญะเวช  

8 นายณณัฎฐ  วัฒนากูล  

9 นายธนกร  ศิริรักษ  

10 นายกานตพงศ  เกื้อสกุล    

11 นายภัค  จาตุกัญญาประทีป  

12 นายมนตรี เฉลยกุล  

13 นางสาวสุชญา  หุนวงกตวิเชียร  

14 นายกนภพงศ  นิตยรดี  

15 นางสาวชญาดา  มูลไชยสุข  

16 นายพศชนน  แจมดวง  

17 นายกานตภพ  ปติสินชูชัย  

18 นายภาสกร  มากนุม    

 

 

 



วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร  (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นาย ธนาวัฒน อุประ  

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร  (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นาย กฤษณพงศ รูปศรี  

2 นางสาว สุธาสินี จินุศร  

3 นางสาว นิฤบล ทองธัญญะ  

4 นาย อนุชา ธัมพิบูลย  

5 นางสาว หน่ึงฤทัย นามสุดใจ  

6 นาย อภิวัฒน กลับเจริญ  

7 นางสาว จิตรลดา จันทรพิมพ  

8 นาย กฤติน สมสวาง  

9 นาย สรศักด์ิ ศรีแกว  

10 นาย ณัฐพัชร ชินวัฒนประภา  

11 นางสาว กฤติยาพร กานเหลือง  

12 นาย ณัฐนันท สินันตา  

13 นาย ณัฐพงศ แจมทิม  

14 นาย ณัฐิวุฒิ ทัศนะพงษ  

15 นาย มงคลชัย สุโทวา  

16 นาย ธีรยุทธ กลิ่นสงา  

17 นาย ณฐกร ถาวรชาติ  

18 นาย นนทชนะ แสงสม  

19 นาย ภารดร ยิ่งจําเริญ  

20 นาย ศุภภัทรพงศ แยมโพธิ์  

21 นาย อภิสิทธ ธรรมนิยม  

22 นาย นิธิศ อินทรเทวี  

23 นาย ศศิน จันทรโฉม  

24 นาย วรวิทย ศรีปราโมช  

  



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

25 นาย ธีรภัทร แสงคํา  

26 นาย ภัทร พูลเจริญ  

27 นาย ทัตพล กองเกิดสุข  

28 นางสาว จิราวรรณ เนติบุญ  

29 นางสาว รุงทิวา กระจาง  

30 นาย สุทธิชัย ศรีสะดี  

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร  (สาขาวิชาคอมพิวเตอรเกมมัลติมีเดีย) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นาย อัมรันดร มะหะแซ  

2 นางสาว ปยวรรณ สวัสดิวงศ  

3 นาย ธนกร คุมทรัพย  

4 นาย กิตติทัต เอกฉันทวุฒิ  

5 นาย กรพิชญ นาทวีไพโรจน  

6 นางสาว จิตติภรณ ทิวาสวัสด์ิ  

7 นางสาว วรรณวิชา แสงทอง  

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร  (สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

1 นางสาว รัชยชนก บัวโรย  

2 นางสาว ปริยพร ประดิษฐกุล  

3 นางสาว ลลิตา พรหมมา  

4 นาย ปรเมศวร ประเสริฐอําไพสกุล  

5 นางสาว สุภิตา บันลือศรีสกุล  

6 นาย วัชรพงษ คํารอด  

7 นางสาว กัญญาลักษณ โลหะภัณฑสมบูรณ  

 



รายชื่อนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา รุนท่ี 25  

(ภาคการศึกษาท่ี 2/2557) 
 

คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการจัดการ)  

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

1 นางสาว วราภรณ สมสะอาด  

2 นางสาว มุขรวี วัชรพงศธร  

3 นางสาว สุวนันท บุญสบ  

4 นางสาว อารยา แกวโมรา  

5 นางสาว อริสรา ศรีรักษา  

6 นางสาว จารุวรรณ วะชะระพันธ  

7 นาย วิทนที ทองผา  

8 นางสาว พัชชนี แกนแกว  

9 นางสาว อนัญญา ฮอเจริญทรัพย  

10 นางสาว ปาริฉัตร เถื่อนบุญ  

11 นางสาว ชิษณุชา รัศมี  

12 นางสาว วราภรณ อินทรสมร  

13 นางสาว ณัฐกาญจน บุญทับ  

14 นาย กฤตชลัฐ แสงพูนสุข  

15 นางสาว พัชรภรณ โยธายุทธ  

16 นางสาว นันณภัชสรน นอยหนองหวา  

17 นางสาว นุชวรา อาจจะบก  

18 นาย กฤษณพงศ หาญหนองแวง  

19 นาย ทวีโชค เสถียรพานิช  

20 นางสาว รุงทิวา ออนรีย  

21 นาย พงศเทพ ภักดี  

22 นางสาว ลลิตา บุญคง  

23 นาย กิตติศักด์ิ ดวงประสาท  

24 นางสาว นพรัตน มุตุมาจันทร  

25 นาย นพวงค อยูสบาย  

26 นาย สรพล นันทิวัชรินทร  



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

27 นางสาว วนิดา สหสกุลวงศ  

28 นางสาว สริณญา ยโสธรินทร  

29 นางสาว พัชรนันท พันธออน  

30 นางสาว วิไลวรรณ โถชัย  

31 นาย ปยรัช อยูรักชาติ  

32 นาย อริยะ พรหมพิทักษกุล  

33 นางสาว ดวงหทัย ถมยา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะบัญชี  

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาวกนกพร  รัตนอําพล  

2 นางสาวลักขณา  โพธิพันธ  

3 นางสาวพิมพชนก  ฝุนสุวรรณ  

4 นางสาววิภาพันธ  ปสาลี  

5 นางสาวญาดา  พงศทรรพ  

6 นางสาวจันทมาศ  กลับเจริญ  

7 นายปภาวี  รุงรวยทรัพย  

8 นางสาวธัญภา  มานอย  

9 นางสาวอารีรัตน  ทรงสุข  

10 นางสาววาสนา  อนุสรณสมรส  

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาวสุกัญญา  ไมมีทุกข  

2 นางสาวจิตตภัสร  แกวบุญ  

3 นางสาวภัคภร โกศัยกานนท  

4 นายพงษเทพ  พงษเจริญ  

  



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

5 นายอนิรุทธ  อาจสําอางค  

6 นายณัฐพงษ  เถื่อนคํา  

7 นายพลากร  พันธุจันทรดี  

8 นายภูวริศ  ศรีทะ  

9 นางสาวสิริรักษ   สวัสด์ิโรจน  

10 นายวุฒิชัย  สุขพล  

11 นายอรรถวุฒิ  จันรเจริญ  

12 นางสาวสวรรยา  ตันสถาพร  

13 นางสาวพรภรณี  รจิตานนท  

14 นายศิวดล  นาคสกุล  

15 นายปรมินร  ประดิษฐ  

16 นางสาวธนรรฆยธร ชองประเสริฐ  

17 นางสาวอนิษ  อุเด็น  

18 นายสุรเดช  ภาณุทัต  

19 นางสาวญาณิน  สุภาแพง  

20 นางสาวรุจิลดา  โลหคํา  

21 นางสาววริศรา  ยางมวง  

22 นางสาวภาวินี  ธาราเกษม  

23 นางสาวปทมาวรรณ  คหะวงษ  

24 นางสาวชิดชนก  รอดพงษ  

25 นายยศธร อัครกุลพิทักษ  

26 นายธราเทพ อักษรนิตย  

27 นางสาวชนาพร  ชวยมาก  

28 นายภานุกิจ  ตนแทน  

29 นางสาวสุมิตรา แหยมถาวร  

 

 

 

 

 



คณะสถาปตยกรรมศาสตร   

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาวนภาพิกุล  สามารถ  

2 นางสาวสุนิสา  พงษสวัสด์ิ  

3 นายพีรเศรษฐ  ลังกาวีเขต  

4 นายณรงค  ฉัตรโพธิ์  

5 นายประวุฒิ  อภิชัยเจริญ  

6 นายวรินทร  นิลพังงา  

7 นางสาวชลนภา  หาญปราบ  

8 นายสุจินดา  โมสิขะสุขะ  

9 นายสุปรัชญา  โทธานี  

10 นายนันทพล  คงใหม  

 

คณะนิเทศศาสตร (สาขาวิชาการโฆษณา) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นายเดนีส โครนสฮาเก  

2 นายวรสิน สูงสุด  

3 นางสาวกวิษยพร ทิพยอาภากุล  

4 นางสาวนฤมล อินทรักษ  

5 นายสถิตคุณ วงศเพชร  

6 นายตรอง นรินทรางกูร ณ อยุธยา  

 

คณะนิเทศศาสตร (สาขาวิชาการประชาสัมพันธ) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นาย อํานาจ บุญออน  

2 นางสาว สาวิกา อัยรารัตน  

3 นางสาว เบญจวรรณ ผองโสภา  

4 นาย นยนาวุธ แกวสนิท  

 นางสาว ธันยธร จ่ันนิธิกุล  

 นางสาว ธัญพร โพธิ์ทอง  

 



คณะนิเทศศาสตร (สาขาวิชาการภาพยนตรและวีดิทัศน) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นาย นภัทร   วรกิจปญญา   

2 นางสาว สิริกุล   โชตินอก   

3 นาย รวิสุต   เลิศฤทธิ์เรืองสิน  

4 นางสาว ธัญญจุฑา   รักษายศ   

 

คณะนิเทศศาสตร (สาขาวิชาวารสารศาสตร) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาวนพชนก  มันตาวิจักษณ  

2 นายวรพงศ  บุญอุม  

3 นางสาวนันทนาพร  อรินทมาโน  

4 นางสาวอรไพลิน  ดุลยพิจารณ  

5 นางสาวฉัตรียา  ศรีวิชัยรัตน  

6 นางสาวพรนภัส  ชํานาญคา  

7 นางสาวขวัญชนก  หนองตรุด  

8 นางสาวธมล วรรณ  บัวเกิด  

9 นายปยพล  แววศรี  

10 นางสาวขวัญหทัย  ชาอินทร  

11 นางสาวภาวินี  ทับทิมเมือง  

12 นายณกมล  หัสถาดล  

 

คณะนิเทศศาสตร (สาขาวิชาสื่อสารการตลาด) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว ศรศิลป มณีวรรณ  

2 นางสาว จิราพัชร ตัณฑประพันธ  

3 นางสาว เจนจิรา สุวรรณอ่ิมสกุล  

4 นางสาว อริศรา พันธยาง  

5 นางสาว ปรภัสสร ดิศยดํารง  

6 นาย อารีย ทองมา  

  



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

7 นาย พิชชา มีมากทรัพย  

8 นาย อัครพล การหมั่นดี  

9 นาย มงคล วงศาปาน  

10 นางสาว พัชรินทร จันทะลือ  

11 นางสาว อลีนา สุขเจริญทรัพย  

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นาย สมพร ยอดทอง  

2 นาย สถาพร ทิศรักษ  

3 นาย นรินทรฤทธิ์ จิตคติ  

4 นาย ณฐพงศ จงอยู  

5 นางสาว หทัยนันท ทองทั่ว  

6 นางสาว ศิริพร ทองสีมะดัน  

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นาย สุริยพงศ ถิ่นสุข  

2 นาย ศราวุธ จันทรงาม  

3 นาย กฤษดา ยิ้มยวน  

4 นาย กรกช คําพวง  

5 นาย ณัฏพล พลวัฒนาศักด์ิ  

6 นางสาว เบญจลักษณ อุดชาชน  

7 นาย สิทธิพล พวงอุดม  

8 นาย วัชรพงษ โนนคําภา  

9 นาย สุรชาติ พนิตเจริญสุข  

10 นางสาว พัชราวดี พรสวัสด์ิ  

11 นาย ฐานิรัตน สารวรรณ  

12 นางสาว นํ้าเพชร สุธางคกรกุล  



13 นาย ขันติพล บุญปน  

14 นาย สหรัฐ ชูคันหอม  

15 นางสาว วาสิตา นาวิกนันทน  

16 นาย ฐิติวัสส สุจิรชนานนท  

17 นาย วุฒิชัย เรือนเพ็ชร  

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สาขาวิชาคอมพิวเตอรเกมมัลติมีเดีย) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นาย ปณิธิ เรืองสิทธิ์  

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สาขาวิชาวิทยการบริการ) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นาย อภิวัฒน ตังกุลานุพันธ  

2 นาย พศวีร บํารุงชน  

3 นางสาว นันทิชา ทานะมัย  

4 นาย สุริยพงศ พรมคุม  

5 นาย อดิเทพ ไชยเทพ  

6 นางสาว โศจิรัตน เทพวิภาวิทย  

7 นาย สมศิลป พันธุศักด์ิ  

8 นาย ธนโชติ แซฉั่ว  

9 นาย พูนศักด์ิ เกียรติกําจาย  

10 นาย จิรัฏฐ บุศยรัตน  

11 นาย ปองภพ จงเลิศสิริกุล  

12 นาย พิทวัส อัศวฤทธิ์ดํารงค  

 

คณะศิลปะและการออกแบบ (สาขาวิชาศิลปภาพถาย) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นาย ศุภสิทธ เชิดฉันท  



2 นาย อาทิตย ใจใส  

3 นางสาว นันทวัน จูมะโรง  

4 นางสาว ประรัญญา ประภาสัย  

5 นาย ชยรัฐ ฤทธิ์อราม  

6 นาย พรภานุ กีรัตยาภรณ  

7 นางสาว หัทยา กาญจนพฤทธิ์  

8 นางสาว บงกช เผือกคะเชนทร  

9 นาย กิติพันธ แตงกลอม  

10 นาย สุรศักด์ิ คงประเสริฐ  

11 นางสาว เนตรนภา สุขประสาท  

12 นางสาว อริสสา ทองรุจิโรจน  

13 นาย วรุฒ โรจน สุวรรณ  

14 นาย ธิชานนท กรณเกษม  

15 นางสาว นฤภร วรรณะศิริสุข  

16 นาย ปฐมพงษ วองอังคนนท  

17 นาย เบญจมิน อันเดอรเชค  

18 นาย ชนาธิป ยะลา  

19 นาย ณัฐพงษ ผิวพรรณ  

20 นาย นิธิพล อุมบางตลาด  

21 นาย ธนกร ชวยมหาศักด์ิ  

 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

22 นาย ทศพร เสรีกิตติกุล  

23 นาย ชัยณรงค คามิค  

24 นาย บัญชาสิทธิ์ ศาลางาม  

25 นาย บุญฑริก วาจาสิทธิ์  

26 นาย ชัดชม เชษฐคุณ  

27 นาย จอมจักร อนันตธนกฤต  

28 นาย เนติวุฒิ ศรีระชุม  

29 นางสาว แอร กอเกียรติทวีชัย  

 



คณะศิลปะและการออกแบบ (สาขาวิชาออกแบบภายใน) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว ชนากานต เหงยี  

2 นางสาว ฉัตรวลับ สุมลวรรณ  

3 นางสาว บุษกร สกุลอุดมธรรม  

4 นางสาว จิตรทิพย เดือนอรุณสอง  

5 นางสาว วริศรา ฟองคํา  

6 นาย ศิวัช โลวัฒนาการ  

7 นางสาว เจนจิรัฐิกานต พลายแสง  

8 นางสาว ทิพานัน ทองเปรม  

9 นายจารุพัฒน วิจิตรตราภัทร  

10 นางสาว ปวีณา ณ พัทลุง  

11 นาย สิริชัย คลายสวน  

12 นางสาว พนิตตา สูแสงธรรม  

13 นางสาวอัจฉราภรณ เลวัน  

 

 

 

 

 

คณะศิลปะและการออกแบบ (สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว รามิล เทพชาตรี  

2 นาย อนาวิล สินธุเดชะ  

3 นาย กฤดิกมล เกิดโต  

4 นางสาว ธันยพร สุขทาหิน  

5 นางสาว วาสนา พูลศรีกาญจน  

6 นาย อมรเทพ สุวัฒนานุกร  

7 นาย ตะวัน ลีวงศเจริญ  

8 นางสาว นทจร กิรัตนรักษ  



9 นาย กิติพงศ กันนิกา  

10 นางสาว ณัฐววดี ทรายทอง  

11 นาย ปวริศร ชัยวร  

12 นางสาว อรอนงค สิทธวณิชย  

13 นางสาว กุลรภัส บูรณพงศ  

 

คณะศิลปะและการออกแบบ (สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

1 นางสาว ชญาณิศา ผอนบรรจง  

2 นางสาว โชติมา แซเจียง  

3 นายโชติวัฒน ลิ่วเฉลิมงศ  

4 นางสาว กมลวรรณ ไกรเกรียงศักด์ิ  

5 นาย ภาสกร กุลเกลี้ยง  

6 นาย ยศพงศ สุขทั้งวงษ  

7 นาย กันตพัฒน ศรีสุวรรรไผท  

8 นาย พีระพงษ แสวงศรี  

9 นางสาว กมลชนก เขียวสะอาด  

10 นางสาว กัลนิกา ทิพยเพชร  

11 นางสาว ปณติฌา ธรรมกุลธารี  

12 นาย วิสว สุวัฒนาวินิจ  

 

คณะศิลปะและการออกแบบ (สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นาย ณัฐพล โคระทัต  

2 นาย ณัฐพล อูปแกว  

3 นางสาว นิรมล โลมาแจม  

4 นาย วีรศักด์ิ ไตรสารศรี  

5 นาย เนติธร ทองพันดุล  

6 นาย ปณณรุจน จินหิรัณยชาติ  

7 นางสาว หฤทัย ชัยกุด  

8 นางสาว ธนิยา พูนพิพัฒน  



9 นางสาว ธนวรรณ สังขกนิษฐ  

10 นางสาว อภิญญา ปรุงเฌอ  

11 นาย อนวัช นาวาเศรษฐถาวร  

12 นาย ภานุพงษ เวชชัชศาสตร  

13 นางสาว กีรสดา สุทธิพันธุ  

14 นางสาว ภาสินี สุวรรรวัมน  

15 นางสาว สุชญา บังทอง  

16 นางสาว กวิสรา แกวจินดา  

17 นางสาว บัวคํา จันทรทะวงค  

18 นางสาว สิรีธร วีระวงศจันทร  

19 นาย กฤษฎา เจริญเกียรติกอง  

20 นางสาว อิสรีย กนกวงศพิสิฐ  

21 นาย ภานุวัตร ขุขันธิน  

22 นาย พรพิพัฒน สัยวิทยารัตน  

23 นาย พีรณัฐฏฌาย สุไชยชชิต  

24 นางสาว อารีรัตน บุญเลิศ  

25 นางสาว มนสิชา ภูกองชนะ  

 

คณะเทคโนโลยีอาหาร   

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาวธัญญาภรณ  ปนภู  

2 นางสาวสายสุนีย  เกิดวัน  

3 นางสาวสุนิสา   คงศรี  

4 นางสาวสุวดี  ขวัญธนเกียรต์ิ  

5 นางสาวณีรนุช  มิละสิงห  
 

 

 


